OK Vendelboerne bestyrelsesmøde nr. 4/2019
Mandag d. 12. august kl. 19.00
Klublokalet Højene Skole
Bestyrelsen fuldtallig
1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Siden sidst:
#Skt. Hans løb i Tversted med rekord deltagelse på 62. Succes som altid - både pointløb, traktement og
dejligt vejr.
# Sæby Sprint blev godt modtaget. 129 deltagere, heraf en halv snes Sæbyborgere. Godt arrangement, gav
et mindre overskud. Planer om gentagelse til Skawdysten 2021
3. Økonomi:
# Budgettet holder.
# Horsebækhytten diskuteres. Fordele og ulemper ift fortsat at betale til hytten kontra hvor meget vi bruger
den, hvor tidssvarende den er og udfordringer med at være flere lejere. Eks er låsene blevet
udskiftet uden vores vidende.
# Ellen overtager salg af klub tøj fra Lene. Tøjdepot er fortsat i klubdepotet
# Det besluttes at indkøbe nyeste version af Eresults forud for NJ natløb i Søheden. Den vi har, er 3 år
gammel. Der skal laves manual i brug heraf.
4. NJ2D 13.-15. marts 2020:
Stævneleder Kjeld Arildsen indkalder til banelæggermøde
Banelæggere Højengran: Sven Ove Thimm, Jørgen Jensen og Mogens Christensen
Banelæggere Kirkemilen: Hans Ingemann, Thorkild Pedersen, Jørn Bachmann
Fortræning Bunken: Ole Thomsen og Gert Odgaard
Natløb Bunken: Lisbeth og Finn Nielsen
NB skovtilladelse i Bunken er endnu ikke helt på plads. Forhåbentligt ok efter møde d. 3. september
Start Jakob Madsen
Mål Kirsten Holdensen
Beregning Søren Theilgaard og Esben Arildsen
Økonomi Ellen Thomsen
Pioner Henning Bak-Mikkelsen
Kiosk Hanne Bak-Mikkelsen
Korttegning: Gideminas
Det er fortsat uafklaret vedr. Naturstyrelsens krav om deltagerafgift på 20 kr/ løber for at have o-butikker
på stævnepladsen
5. Kommende aktiviteter
# Midgårsorm 31/8. Allan slår et slag for at få deltagere fra OKV. Har forslag til sammensætning af
voksenhold. Der er lavet opslag på FB.
# Divisionsmatch 8/9 i Sjørup. Nye regler gælder først næste år vedrørende op/nedrykning Nye regler
gælder fra i år på udregning af point i den enkelte match. Sidste divisionsmatch er i Rold
Vælderskov 29/9. Info herom sendes ud via nyhedsbrev samt i FB gruppen
# Natløb Søheden 18/9: Planlægning er i fuld gang. Bent Skjoldborg er stævneleder. Indbydelsen er ude.

# Læsøtur 21/9. Reminder sendes ud via Peters ugemail. Ann sørger herfor + på FB
# NJD27/10 Tversted: Ellen er stævneleder. Indbydelsen er ude.
# Påskeløb Rømø 2020. Lene har forhåndsreserveret 3 huse med plads til 6 personer i hver. Der er enighed
om at øge antallet til 30 pladser. Endelig bekræftelse på booking mangler. Lene arbejder videre
hermed.
# Husk Læsø 3 dages 15.-17. juli 2020
6. Klubudvikling:
# Allan har ansøgt DOF om OKV deltagelse i TBU (træning børn og unge) Afventer tilbagemelding.
Forskellige krav for at kunne deltage – bl.a. forældreopbakning og opbakning fra klubben i øvrigt.
Forældrene er allerede aktive i klubben.
# TopNord: Det diskuteres om niveauet er for højt. P.t. er der kun deltagere fra Rold OK
# Tirsdagstræning: Er fortsat for ALLE klubmedlemmer. Reelt det eneste tilbud om tekniktræning. Det er
IKKE specielt for børn og unge. Det besluttes, at der bliver tekniktræning med speciel indbydelse til
voksne 1 gang månedligt. Tversted 17/9 – bomteknik. Tornby 8/10 – tempotilpasning. Ann hjælper
til begge gange.
# Det diskuteres, hvordan vi kan nytænke rekruttering. Tidligere et år med 4 lørdage i træk i april måned.
Tornby var dengang en succes, samme bane hver gang. Forslag om Hjørring by – bruge parkerne
kombineret med sprintkort. Allan er i gang med at tegne dette. Forslag om flere sprintkort (Sindal,
Bjergby, Hirtshals) Tislum Bakker foreslås som nyt løbsområde.
7. Årshjul
Gennemgås og revideres
8. Ungdomsudvalg
Træningen går i gang efter sommerferien
B&U stiller med to hold til Midgårdsormen.
9. Kortudvalg
Fortsat ingen faste tegnere blandt klubmedlemmer. Ole, Allan og Kjeld er ad hoc tegnere. Gideminas er
eneste aktive.
10. Træningsudvalg
Skovtilladelser og planlagte træningsløb gennemgås.
Ole Thomsen sørger for tilladelse i private skove, Bent Skjoldborg i statsskovene. Bemandingen i de
forskellige banelæggerteams justeres. Det er en udfordring at planlægge klubløb langt frem i tiden,
da terminslisten ikke altid er opdateret lige så langt frem.
Klubaften 30/10. Finn Nielsen fortæller om banelægning og kommende års klubløb fordeles Gymnastikken
starter 3/10.
11. Kommunikation
Ann prøver at aktivere FB siden – vigtigt at kommentere og like for at synliggøre. Laver opslag i OKV
FBgruppen for at gøre opmærksom på OKV FB siden.
12. Evt.
Klubløb 24/8 gennemføres trods Skovkarlearrangement
Ole og Ellen laver politiløb i Tversted 22/10. Klubmedlemmerne kan deltage heri.
Næste møde torsdag d. 3/10 kl 19-21.
Mødet slut 21.45.
Referent Hanne Bak-Mikkelsen

